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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, 
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na 
podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na zadanie pn. „Wykonanie rewitalizacji centrum miasta 
Choszczno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj", ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 
2022/BZP 00132185/01 w dniu 22.04.2022 r. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert.

O :ertę nr 3 uznano za ofertę najkorzystniejszą.

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy
Numer
oferty

Liczba pkt 
w kryterium 

„cena
ofertowa"

Liczba pkt 
w kryterium 

„długość okresu 
gwarancji"

Razem

GORBUD Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 8C, 78-300 Świdwin

Cena ofertowa brutto: 4 852 473,00 zł 
Długość okresu gwarancji: 72 miesiące

3 95,00 5,00 100,00

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy
Numer
oferty

Liczba pkt 
w kryterium 

„cena
ofertowa"

Liczba pkt 
w kryterium 

„długość okresu 
gwarancji"

Razem

PALMETT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. F. Groera 10B, 03-341 Warszawa
Cena ofertowa brutto: 10 247 839,34 zł 
Długość okresu gwarancji: 48 miesięcy

2 44,98 3,33 48,31

GORBUD Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 8C, 78-300 Świdwin

Cena ofertowa brutto: 4 852 473,00 zł 
Długość okresu gwarancji: 72 miesiące

3 95,00 5,00 100,00
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Uzasadnienie:
Po dokonaniu oceny złożonych ofert, należy stwierdzić, że ofertą najkorzystniejszą 

w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Oferta nr 3 złożona 
przez GORBUD Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 8C, 78-300 Świdwin. Oferta nr 3 jest 
kompletna pod względem wymaganych dokumentów oraz spełnia wszystkie warunki udziału 
w postępowaniu zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający stwierdza, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 
ust. 1 oraz art. 109 ust.1 pkt 1, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych a jego oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie przepisów ustawy Pzp. Oferta nr 3 uzyskała najwyższą liczbę punktów 
podczas dokonywania oceny ofert.

Równocześnie Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, odrzucił ofertę 
nr 1 złożoną przez Konsorcjum firm PHU Kabud Michał Kaszak z siedzibą przy ul. Komunalna 6, 
73-200 Choszczno i M-bud Michał Żurawski Zieleniewo 21 c, 73-240 Bierzwnik, na podstawie 
art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wykonawca nie wyraził 
pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.


